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Figuur 1. Vertaling van de tool in het business model canvas van Osterwalder & Pigneur (2010) 

Begripomschrijving tool en business model canvas van Osterwalder & Pigneur (2010): 

Begrip uit tool Uitleg begrip tool Begrip uit 
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Osterwalder 

1. Value proposition 
(waardestelling/waardevoorstel) 

Lijst met waarden 
Lijst met attributen 

1. Value 
proposition 

Het lost een probleem op of 
voldoet een behoefte. Een 
bundel van voordelen (benefit = 
values)  dat een bedrijf aanbiedt 
aan de klant en hoe dit te 
realiseren (attributen) 
 
Medium (product en service) 

2. Market proposition 
(marktstelling/marktvoorstel) 

Stakeholders 
analyse (markt, 
klanten, aanbieders 
en concurrenten) 

2. Customer 
relationships 

Welke type relaties met de 
klantsegmenten zijn aanwezig –  
Relatie tussen tool en klant 
(patient, wondvpk, huisarts en 
dermatoloog) 

3. Customer 
segments 

- Groepen van mensen of 
organisaties met gezamenlijke 
behoeften (needs), gedrag, 
problemen of verschillende 
attributes.  
- Voor wie creëren we waarde en 
wie zijn de meest belangrijke 
klanten?  
 -Onderscheidt maken tussen 
belangrijke klantsegmenten en 
minder belangrijke 
klantsegmenten. 

  4. Channels Distributie: Op welke wijze moet 
het bedrijf communiceren met 
klant segmenten en hoe te 



bereiken?  difussie? Hoe 
product verspreiden?  

- Waardenetwerk 

3. Value chain (waarde keten) Key processes  
Key resources 

5. Key activities Belangrijkste dingen dat een 
bedrijf moet doen om het 
business model te laten werken. 
Belangrijkste acties die een 
bedrijf sowieso succesvol moet 
ondernemen. 

- Product kwaliteit 
- Problemen oplossen 

6. Key resources De meest belangrijke bezittingen 
(activa) om het business model 
werkend te maken. De bronnen 
maken het mogelijk voor een 
bedrijf om waarde te creëren en 
aan te bieden, markten te 
bereiken, onderhouden relaties 
met klantsegmenten en werven 
van opbrengsten. Bronnen 
kunnen fysiek, financieel, 
intellectueel of menselijk (know 
how) zijn. 

7. Key partners Netwerk van aanbieders en 
partners dat het business model 
werkend maakt. (zoals 
zorgverzekeraar, technoloog, 
service aanbieder, management 
thuiszorg) 

4. Profit formula Cost structure 
Revenue streams 

8. Cost 
structure 

Alle kosten (kostenreductie, 
kosteneffectiviteit 
(duurzaamheid) 

9. Revenue 
streams 

Opbrengsten (bereidheid om te 
betalen)  

 

 


